
 

 

 

 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny                                    

Szkoły Podstawowej w Piątkowisku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spis treści  

I. Podstawa prawna s. 3 

 

II. Charakterystyka środowiska wychowawczo –profilaktycznego s.5 

 
III. Diagnoza sytuacji wychowawczej s.6 

 

IV. Misja, wizja szkoły ,sylwetka absolwenta s. 8 

 

V. Cele ogólne i szczegółowe s. 10 

 

VI. Zadania i działania zawarte  w programie  s.11 

 

VII. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących     program s. 24 

 

VIII. Oczekiwane efekty s.26 

 

IX. Sposób ewaluacji s.27 

 

X. Załączniki s.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PODSTAWA PRAWNA 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  (art. 72) 

„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać 

od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem  i demoralizacją . Dziecko pozbawione opieki 

rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. W toku 

ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za 

dziecko są obowiązane do wysłuchania   i w miarę możliwości uwzględnienia 

zdania dziecka. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika 

Praw Dziecka.”       

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  

4. Konwencja o Prawach Dziecka  

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.    

Art. 26 - program wychowawczo-profilaktyczny 

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, 

realizują program wychowawczo--profilaktyczny obejmujący:                                                                                                                                               

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz                            

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców.    

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.                                                                                    

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów 

szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły lub placówki.  

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:    

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w 

art. 26;      

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 

ust. 2;    



3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 

szkoły.                                                                    

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, 

program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły 

lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w 

porozumieniu z radą pedagogiczną.      

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, 

uchwala rada pedagogiczna.  5. W szkołach i placówkach publicznych 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, 

ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.                                                                                                                                 

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.                               

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 

tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 

356).                                                                                                                                         

Ułatwienia jej radzenia w sobie z wyzwaniami codziennego życia. Owa 

odporność kształtowana jest przez rozwijanie  kompetencji i 

najważniejszych umiejętności życiowych młodego pokolenia.       

7. Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji 

zdrowia. 

  



II Charakterystyka środowiska wychowawczo –

profilaktycznego  

 

             Szkoła Podstawowa w Piątkowisku jest szkołą ogólnodostępną 

prowadzoną przez  Gminę Pabianice. Uczniowie klas I-III uczęszczają do budynku 

szkolnego w Żytowicach , a uczniowie klas IV-VII i oddziały gimnazjalne                         

do Piątkowiska. W Żytowicach funkcjonuje również 5 godzinne przedszkole.                         

W obiekcie  tym znajdują się przestronne sale lekcyjne, wyposażone w tablice 

interaktywne  i pomoce dydaktyczne służące do realizacji podstawy programowe. 

Uczniowie  mają do dyspozycji sale lekcyjne wyposażone w  komputery, dostęp do 

Internetu, stołówkę, boisko wielofunkcyjne oraz sprzęt sportowy umożliwiający 

aktywność ruchową.. Sala do ćwiczeń ogólnorozwojowych,  stołówka i szatnia  

wymagają  rozbudowy. Posiłki dostarczane są w formie cateringu. Uczniowie mają 

zapewniony dostęp do biblioteki - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bychlewie z filią                             

w Żytowicach. W godzinach rannych i popołudniowych przedszkolaki                             

i uczniowie kl. I-III korzystają z opieki świetlicowej. Cały teren jest ogrodzony.                              

Plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt, który służy dzieciom różnych grup 

wiekowych  oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej.     

 

Uczniowie klas IV-VII i oddziały gimnazjalne  mają do dyspozycji 11 sal 

lekcyjnych, w tym nową salę biologiczno-chemiczna, fizyczna, muzyczno-plastyczna 

,salę gimnastyczną, salę komputerową, bibliotekę. Są one wyposażone w sprzęt 

multimedialny: komputery, projektory, ekrany projekcyjne, telewizory.                                                                                                                                     

W sali biologiczno-chemicznej  i muzyczno-plastycznej ,sali nr 3 i 6 znajdują się 

tablice interaktywne.  Na bieżąco szkoła jest doposażana  w pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane do  realizacji podstawy programowej.  

W sali komputerowej prowadzone są zajęcia informatyczne i techniczne.                                       

Znajdują  się w niej 24 stanowiska wyposażone  w komputery z dostępem                              

do Internetu, projektor i ekran projekcyjny oraz pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane na zajęciach technicznych. 

W sali  gimnastycznej odbywają się lekcje wychowania fizycznego, zawody 

sportowe, konkursy, akademie.  Przystosowana jest ona do gry w koszykówkę, 

siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną, mini-hokej, tenisa stołowego, dwa ognie itp. 

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są równolegle z dwiema klasami. Sala 

gimnastyczna w czasie zajęć jest dzielona kotarą na pół. Korzystamy z boiska 

szkolnego , które wymaga całkowitej modernizacji. Szatnie szkolne systematycznie 



są wyposażane w nowe zamykane szafki, w których uczniowie mogą bezpiecznie 

zostawić ciężkie podręczniki.  

Brakuje nam sali do prowadzenia zajęć specjalistycznych, stołówki, sali 

świetlicowej, boiska ,bezpiecznego miejsca, w którym uczniowie oczekiwaliby  po 

skończonych zajęciach na autobusy szkolne. 

Posiłki dostarczane są do szkoły w formie cateringu i są spożywane w salach 

lekcyjnych. 

Uczniowie  korzystają z zajęć obowiązkowych, wynikających z ramowego planu 

nauczania oraz zajęć dodatkowych organizowanych na miarę możliwości szkolnych.                                 

Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami z zewnątrz w celu poszerzenia oferty 

zajęć pozalekcyjnych. 

    Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest na bieżąco  w trakcie lekcji 

przez  indywidualizowanie programu nauczania, jak również przez  porady, 

konsultacje,  zajęcia wspierające  uczniów, zajęcia logopedyczne, terapię 

pedagogiczną zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne organizowane na 

miarę możliwości finansowych szkoły.  

 

 

III. Diagnoza sytuacji wychowawczej 

 
Diagnozę  sytuacji wychowawczej szkoły, przeprowadzono  na podstawie: 

 

 badań ankietowych skierowanych do nauczycieli, rodziców i dzieci  

 rozmowy kierowanej z przedstawicielami SU, 

 spostrzeżeń wychowawców  na temat klasy, 

 dokumentacji pedagoga, 

 rocznych sprawozdań opracowanych przez wychowawców,  

 analizy uwag wpisanych do dzienników lekcyjnych, zeszytów pochwał i uwag  

  spostrzeżeń  pielęgniarki szkolnej, personelu niepedagogicznego  

 przeprowadzonych rozmów, wyłoniono następujące obszary problemowe 

 

 

 

 

 



Po analizie w/w źródeł ustalono: 

Wartości pozytywne: 

 

 dostrzeganie  przez wychowawców potrzeb uczniów, rozwiązywanie ich 

problemów,  

 udział uczniów w konkursach szkolnych i poza szkolnych  

 odnoszenie sukcesów w konkursach  

 prawidłowa reakcja na patologiczne zachowania,  

 integrowanie klas poprzez różnego typu wyjścia, wycieczki, wyjazdy, imprezy 

środowiskowe, 

 angażowanie uczniów w projekty szkolne i międzynarodowe 

 wolontariat  

 opieka pedagogiczna.  

 budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie świąt  

 akceptacja działań szkoły w środowisku lokalnym, 

 

Wartości negatywne: 

 brak konsekwencji w działaniach wychowawczych ze strony rodziców 

 zaburzone relacje rówieśnicze 

 agresja i przemoc, 

 stosowanie kar cielesnych, wyzwisk  przez rodziców 

 przyzwolenie przez rodziców na przemoc fizyczną w formie „oddania” 

 brak szacunku uczniów wobec pracowników szkoły i samych siebie, 

 rozluźnienie w dyscyplinie  

 bierność nauczycieli podczas dyżurów 

 zaburzona komunikacja na linii: nauczyciel – uczeń – rodzice, 

 nieumiejętne rozwiązywanie konfliktów, 

 dewastacja i zniszczenia mienia szkolnego  

 uczniowie nie umieją znosić porażek i radzić sobie ze stresem,  

 mały nacisk rodziców i nauczycieli na kulturę osobistą uczniów 

 brak systematyczności w sprawdzaniu prac domowych ,kontrolowaniu zapisów 

prac domowych w młodszych klasach z włączeniem kl. IV 

 palenie papierosów, e-papierosów poza budynkiem szkolnym  

 brak drugiego śniadania 

 objadanie się słodyczami, chipsami  

 spożywanie napojów energetyzujących  

 zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego 

 spóźnienia na pierwszą lekcję 

 

 

 

 



IV. Misja szkoły , wizja szkoły, sylwetka absolwenta 

 

      Misja szkoły 

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem 

społeczności szkolnej. 

2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, 

jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. 

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i 

umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym 

świecie. 

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy 

naszych uczniów. 

5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 

 

Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do 

kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program 

wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego 

potrzeby. Jego realizacja ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. 

Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i 

odpowiedzialności ze własne zachowanie.  Wykorzystujemy najnowsze 

zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne 

metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel 

podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi 

uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem 

przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, 

Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i 

tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, 



aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać 

słusznych wyborów. 

Sylwetka absolwenta  

Absolwent szkoły podstawowej potrafi:  

 uczyć się 

 myśleć, 

 działać, 

 poszukiwać 

 komunikować się i współpracować.  

Swoją postawą prezentuje uniwersalne wartości, takie, jak:  

 uczciwość 

 prawdomówność  

 tolerancja 

Absolwent Szkoły Podstawowej jest: 

 odpowiedzialny, rozważny, potrafi przewidywać konsekwencje swojego 

postępowania, 

 krytyczny wobec siebie- potrafi przyznać się do błędów i wyciągać z nich 

wnioski, 

 dokonuje oceny i samooceny zachowania, 

 kulturalny i stosuje zasady fair play, 

 potrafi pracować w grupie, kulturalnie wyraża swoje poglądy, szanuje 

inne osoby i jest wobec nich empatyczny, 

 posiada umiejętność efektywnego porozumiewania się w różnych 

sytuacjach, prezentuje własne stanowisko, z uwzględnieniem 

doświadczeń i poglądów innych ludzi, 

 jest ciekawy świata, 

 dostrzega znaczenie pracy w życiu każdego człowieka, 

 świadomy swojej tożsamości narodowej i społecznej, 

 zna i szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne tradycje i obyczaje, 

 bierze aktywny udział w życiu społecznym szkoły, 

 ma świadomość znaczenia zdrowia psychicznego i fizycznego w życiu 

człowieka, 

 dba o zdrowy styl życia (aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie, higiena 

osobista), 

 rozpoznaje zagrożenia wynikające z zachowań ryzykownych 

(uzależnienia, cyberprzemoc) oraz potrafi asertywnie im przeciwdziałać, 



 dba o środowisko  

 

 

V. Cele ogólne i szczegółowe 

1. Cele ogólne 

          Celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest rozwój osobowy 

młodego człowieka, korygowani dysfunkcji, wyrównywanie braków, w tym 

również  deficytów materialnych rodziny, stymulowanie rozwoju, z jednej 

strony, z drugiej zaś, tworzenie warunków do wielostronnej aktywności 

uczniów, np. stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, różnorodnych form 

spędzania wolnego czasu.  

 

2. Cele szczegółowe 

 kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o 

normy etyczne i przyjęty system wartości, 

 przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych, 

 kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań 

innych ludzi, 

 tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole wzajemnego 

szacunku, tolerancji,   pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i 

pracowników szkoły, 

 kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw 

wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych 

zachowań, 

 przygotowanie uczniów do życia w otaczającym świecie poprzez ukazywanie 

różnych aspektów życia społecznego kształtowanie wraz z jego zagrożeniami, 

 integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność, 

 włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły, 

 kształcenie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk  

zdemoralizowanych, 

 kształtowanie właściwych postaw, 

 zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych 

niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych, 

 

 



VI. Zadania i działania zawarte w programie  
 

1. Zadania ogólne 

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej 

szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności 

pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii 

psychicznej, ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  

zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do 

życia i witalności; 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 

systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia. 

 

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, 

zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli 

teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających 

wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 



 

2. Zadania i działania realizowane na I etapie edukacji w klasach                        

I-III 

 

Obszar - zdrowie  - edukacja zdrowotna 

 

 

Obszar – relacje - kształtowanie postaw społecznych 

ZADANIA REALIZACJA 

Zapoznanie z zasadami zdrowego, 

racjonalnego odżywiania, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej 

 Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie własne i innych, 

kształtowanie umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia; 

Przygotowanie do podejmowania działań 

mających na celu zdrowy styl życia w 

aspekcie fizycznym i psychicznym; 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne zdrowie; 

Rozwijanie umiejętności podejmowania 

działań na rzecz ochrony przyrody w 

swoim środowisku; 

Kształtowanie umiejętności analizy 

zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo- skutkowego; 

Uświadomienie wpływu przyrody 

nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i 

roślin; 

Kształtowanie wytrwałości w działaniu i 

dążeniu do celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się w 

sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

 

 

Spotkanie z dietetykiem, 

stomatologiem, pielęgniarką, 

Zajęcia praktyczne – Zdrowe II 

śniadanie, sałatki owocowe i 

warzywne. 

Warsztaty  -  Ja wiem, co i po co jem. 

Sporządzanie jadłospisów;  

Plakaty promujące Zdowy styl życia .  

Piramida zdrowego żywienia – 

prezentacja  

Moje ciało – higiena osobista czynniki 

wpływające na prawidłowy rozwój 

organizmu. 

Akcja -  Sprzątanie świata 

Akcja – oszczędzajmy wodę. 

Olimpiada sportowa. 

Gry terenowe, rajdy rowerowe i piesze, 

przedstawienia i apele. 

Oglądanie filmów o tematyce 

przyrodniczej. 

  

  

ZADANIA REALIZACJA 

Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania obowiązujących reguł; 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i 

tworzenie kodeksu norm klasowych i 

egzekwowanie jego przestrzegania  



Obszar kultura -wartość,  normy, wzory zachowań 

 

ZADANIA REALIZACJA 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

poprzez kontakt z dziełami literackimi i 

wytworami kultury, zapoznanie z 

wybranymi dziełami architektury i sztuki 

plastycznej należących do polskiego i 

europejskiego dziedzictwa, wyzwolenie 

potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla 

dzieci 

kształtowanie świadomości odmienności 

osób niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, tradycji 

Lekcja biblioteczna – wizyta w szkolnej 

bibliotece. 

Akcja Cała Polska czyta dzieciom.  

Akcja PCK Góra grosza 

 

spotkanie z rzeźbiarzem  

 spotkanie z pielęgniarką  

 spotkanie z autorem książek dla dzieci  

  wyjazdy do teatru i kina uwrażliwiające 

obowiązkami wynikającymi z roli ucznia 

oraz członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju. 

 

kształtowanie podstawowych 

umiejętności komunikacyjnych 

 

rozwijanie umiejętności formułowania 

prostych wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych doświadczeń 

 

kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rozpoznawania ich 

potrzeb, zgodnej współpracy z innymi z 

zachowaniem obowiązujących norm i 

reguł kultury osobistej. 

 

Rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów i 

sporów. 

 

 zabawy integrujące grupę, ożywiające 

więzi między jej członkami 

 Skrzynka Dobrych Myśli – budowanie 

dobrych relacji poprzez korespondencję 

 Sąd Koleżeński – próba oceny zachowań 

we własnej grupie rówieśniczej  

 ćwiczenia językowe w jasnym 

czytelnym wyrażaniu myśli sprzyjające 

precyzyjnej komunikacji - warsztaty 

 aktywne włączenie się w przygotowanie 

uroczystości dla bliskich: dziadków, 

rodziców styczeń, czerwiec 

  ćwiczenia pomagające rozpoznawać, 

nazywać emocje i radzić sobie z nimi  

Przeprowadzenie pogadanki na temat 

praw i obowiązków ucznia. 

 Znaczenie symboli narodowych oraz 

konieczności oddawania im szacunku. 

Przygotowanie klasowej gazetki pt 

"Symbole narodowe" 

 

  



kulturowej oraz ich praw 

kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowanie się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się 

kształtowanie umiejętności analizy 

prostych sytuacji wychowawczych, 

odróżnianie dobra od zła. 

 

kształtowanie gotowości do uczestnictwa 

w kulturze, poszanowania tradycji i 

kultury własnego narodu, a także 

poszanowania innych kultur i tradycji, 

określenie swojej przynależności 

kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 

dziełami sztuki, tradycją w środowisku 

rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz 

wydarzeniach organizowanych przez 

najbliższą społeczność. 

 

kształtowanie postaw wyrażających 

szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju intelektualnego i 

fizycznego oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu 

zapobiegania dyskryminacji 

 

inspirowanie do podejmowania 

aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, wspomaganie działań 

służących kształtowaniu własnego 

wizerunku i otoczenia 

 

 

na sztukę sceniczną  

 tworzenie własnych małych form 

scenicznych na różne okazje 

 budzenie tożsamości ze środowiskiem 

szkolnym, symboliką państwową 

wyrażone poprzez uroczystość 

ślubowania na pierwszoklasistę, DEN, 

Święto Niepodległości. 

 nauka odpowiedzialności poprzez 

inicjowanie działań na terenie szkoły  

 nauka poszanowania odmienności 

poprzez kontakt z rówieśnikami innego 

wyznania, rozmowa o tolerancji. 

 

 

 

 

 

Obszar – bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

 

ZADANIA REALIZACJA 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami Spacer po wybranych drogach wiodących 



bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowa niewłaściwego 

zachowania się w sytuacjach zagrożenia 

życia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

Kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji w różnych 

źródeł, korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

kształtowanie świadomości negatywnego 

wpływu pracy przy komputerze na 

zdrowie i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństw wynikających z 

anonimowości kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących korzystania z 

komputera, Internetu i multimediów; 

Przygotowanie do bezpiecznego i 

rozsądnego korzystania z narzędzi i 

urządzeń technicznych, bezpiecznego 

organizowania zajęć ruchowych i 

poruszania się po drogach; 

Przygotowanie do bezpiecznego 

korzystania ze środków komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania 

sytuacjom problemowym; 

Kształtowanie umiejętności utrzymania 

ładu i porządku wokół siebie, w miejscu 

nauki i zabawy. 

 

 

 

 

 

 

do szkoły- utrwalenie zasad 

prawidłowego przechodzenia przez 

jezdnię oraz zasad ruchu drogowego. 

Przypomnienie numerów alarmowych. 

 Plakaty – Jestem bezpieczny na drodze., 

Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje. 

Spotkanie z osobą przeszkoloną do 

udzielania pierwszej pomocy. 

Współpraca ze szkolnym kołem PCK 

Omówienie konsekwencji 

niebezpiecznych zachowań podczas 

zabaw. 

Zapoznanie z normami zachowania 

obowiązującymi w szkole, wyjścia 

ewakuacyjne, alarm przeciwpożarowy. 

Spotkanie z policjantem, strażakiem. 

warsztaty, konkursy scenki dramowe , 

zajęcia praktyczne. 

 

Poznanie reguł zachowania w miejscach 

publicznych, udział w imprezach 

kulturalnych z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i dobrego zachowania.  

Warsztaty na temat  - Niebezpieczeństwa 

związane z nadużywaniem komputera, 

Internetu, telefonów komórkowych i 

telewizji oraz Technologie 

komunikacyjno- informacyjne- szukam 

informacji w różnych źródłach. 

Omówienie zasad jak należy odrabiać 

lekcje oraz jak pakować tornister. 

Regulaminy pracowni. 

Program dotyczący cyberprzemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Zadania i działania realizowane na II poziomie edukacji w klasach  

IV-VIII 

 

Obszar - zdrowie  - edukacja zdrowotna 

 

ZADANIA DLA KL. IV DZIAŁANIA  

1. Nabycie podstawowej wiedzy na 

temat stresu 

2. Inspirowanie młodzieży do 

myślenia o własnej motywacji do 

działania 

3.Nabywanie umiejętności 

gromadzenia i porządkowania wiedzy                           

o sobie 

4.Kształtowanie postaw otwartych na 

poszukiwanie pomocy oraz porady 

kiedy zaczynają się trudności i kiedy 

wybór jest ważny i trudny 

5. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez promowanie 

aktywnego i zdrowego stylu życia 

 

 

 prowadzenie lekcji na temat 

stresu na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy,  

 zajęcia z technik 

relaksacyjnych z  pedagogiem 

szkolnym   

 współpraca z specjalistami 

 przygotowane gazetki ściennej 

 

 indywidualizowanie programu 

nauczania tak aby każdy uczeń 

odniósł sukces na bieżących 

zajęciach 

 prezentowanie prac i osiągnięć 

uczniów 

 organizowanie konkursów 

 prowadzenie zajęć godzinach 

do dyspozycji wychowawcy 

 organizowanie zajęć 

informacyjnych  na temat 

uzyskania pomocy na terenie 

szkoły i poza nią 

 prowadzenie  zajęć z edukacji 

zdrowotnej na lekcjach 

przyrody, godzinach do 

dyspozycji wychowawcy, 

lekcjach w-f , techniki, biologii 

 przygotowanie prezentacji na 

temat zdrowej żywności 

 udział w programie „Owoce i 

warzywa w szkole”, „Mleko i 

produkty mleczne w szkole”, 

”Zdrowe zęby”, „Trzymaj 

formę”  

 organizowanie zdrowego, 

ZADANIA DLA KL. V 

1.Zachęcanie uczniów do pracy nad 

własną motywacją oraz analizą 

czynników, które ich demotywują 

2. kształtowanie umiejętności 

podejmowania i realizacji zachowań 

prozdrowotnych 

3. prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych słabości oraz 

akceptowania ograniczeń i 

niedoskonałości 

ZADANIA DLA KL VI 

1. Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania własnych cech 

osobowości 

2. Kształtowanie konstruktywnego 

obrazu własnej osoby, np. 

świadomości mocnych i słabych stron 

3. Rozwijanie właściwej postawy 

wobec zdrowia i życia jako 



najważniejszych wartości . 

Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego 

czynnego wypoczynku ( rajdy, 

wycieczki, pikniki, zielone 

szkoły, zajęcia o charakterze 

sportowym) 

 pogadanki na temat zdrowia i 

zdrowego trybu życia: na 

godzinach wychowawczych i 

innych zajęciach edukacyjnych 

 wdrażanie informacji o higienie 

ciała racjonalnym odżywianiu 

się 

 zachęcanie do aktywnego 

wypoczynku w czasie wolnym: 

organizacja Dnia Sportu, udział 

wycieczki turystyczno-

krajoznawcze i rowerowe. 

 przeciwdziałanie i walka z 

próchnicą: realizacja programu 

profilaktycznego Fluoryzacja 

zębów. 

 kampania informacyjna „Stop 

zwolnieniom z w-f” 

 udział w  lekcjach wychowania 

fizycznego, zajęciach poza-  

lekcyjnych, w zawodach 

sportowych. 

 dbałość o higienę osobistą, ład i 

estetykę otoczenia 

 organizacja konkursów wiedzy 

i plastycznych dotyczących 

promocji zdrowia. 

 kształcenie umiejętności 

posługiwania się w sposób 

odpowiedzialny technologią 

informatyczną dostosowaną do 

predyspozycji 

psychofizycznych i 

zdrowotnych ucznia. 

 przekazywanie rzetelnych  

informacji o zdrowiu, 

chorobach, świadczeniach i 

usługach zdrowotnych: lekcje 

edukacji dla bezpieczeństwa. 

 propagowanie postaw 

ZADANIA DLA KL VII 

1. Kształtowanie postawy 

proaktywnej , w której uczeń 

przejmuje inicjatywę ,ale też 

odpowiedzialności za swoje działania, 

decyzje 

2.Kształtowanie umiejętności 

świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów 

3.Rozwijanie umiejętności 

hierarchizacji zadań 

4. Podnoszenie poczucia własnej 

wartości poprzez określenie 

osobistego potencjału 

5. Kształtowanie świadomości 

własnego ciała z uwzględnieniem 

zmian fizycznych  i psychicznych w 

okresie dojrzewania 

ZADANIA DLA KL. VIII 

1.Kształtowane postawy uczniów 

nastawionej na rozwiązana –

charakteryzującej się 

samoświadomością, wyobraźnią, 

kreatywnością 

2.Kształtowanie umiejętności 

wyznaczania sobie celów krótko- i 

długoterminowych 

3.Rozwijanie umiejętności ustalania 

priorytetów uwzględniając kryteria 

ważności i pilności 

4.Rozwijanie umiejętności oceny 

własnych możliwości 

5. Kształtowanie świadomości 

dotyczącej wykorzystania ruchu w 

życiu człowieka jako skutecznego 

sposobu dbania o zdrowie psychiczne 



proekologicznych: udział                               

w konkursach, akcjach, 

wycieczkach przedmiotowych, 

turystyczno-krajoznawczych, 

 udział w realizacji projektów 

edukacyjnych, 

 

 

Obszar – relacje - kształtowanie postaw społecznych 

 

ZADANIADLA KLSY IV DZIAŁANIA 

1.Kształtowanie umiejętności 

właściwej komunikacji, stanowiącej 

podstawę współdziałania 

2. Kształtowanie umiejętności 

asertywnego umiejętności 

asertywnego wyrażania własnych 

potrzeb 

3. Rozwijanie wrażliwości na 

potrzeby i trudności innych osób 

4.Rozwijanie zdolności do 

inicjowania i podtrzymywania 

znaczących  głębszych relacji 

5. Budowanie atmosfery wzajemnego 

szacunku w społeczności szkolnej 

 prowadzanie zajęć o charakterze 

prospołecznym - kształtowanie 

postawy szacunku, empatii i 

tolerancji, 

 rozwijanie umiejętności 

komunikacji interpersonalnej i 

rozwiązywania konfliktów 

    na drodze dialogu, 

 podejmowanie działań grupowych 

i zespołowych  na rzecz klasy, 

szkoły, organizacji i środowiska 

lokalnego, 

 wdrażanie uczniów do samooceny 

i oceny koleżeńskiej, 

 prezentowanie osiągnięć uczniów 

na forum szkoły  i  w środowisku 

lokalnym - wystawy, konkursy, 

prezentacje, przeglądy, występy w 

szkole i poza nią, 

 organizowanie samopomocy 

uczniowskiej (np. pomoc w 

odrabianiu lekcji), 

 organizowanie  zajęć 

edukacyjnych na temat praw 

i obowiązkach dziecka / ucznia – 

zapoznanie z Konwencją Praw 

Dziecka, Statutem Szkoły, 

ZADANIA DLA KL V 

1.Rozwijanie umiejętności 

rozumienia innych ,która sprzyja 

efektywnej współpracy 

2. wyzwalanie chęci do działania na 

rzecz innych osób w celu poprawy ich 

sytuacji (wolontariat) 

3. Rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy (samorząd 

uczniowski, klub, drużyna, 

wspólnota) 

4. Kształtowanie otwartości na 

doświadczenia innych ludzi, ich 

sposobów rozwiązywania problemów, 

na nową wiedzę 

5. Rozwijanie świadomości 

dotyczącej roli osób znaczących i 

autorytetów 



ZADANIA DLA KL VI Fragmentami Konstytucji RP, 

 organizowanie wyborów do 

samorządu uczniowskiego i 

samorządów klasowych, 

 praca w samorządach klasowych - 

zachęcanie do działalności na 

rzecz klasy i szkoły, 

 włączanie uczniów w realizację 

zadań i przedsięwzięć samorządu 

uczniowskiego, 

 egzekwowanie przestrzegania 

zasad obowiązujących w szkole -  

wzmacnianie 

 

 Organizowanie imprez 

integracyjnych: Dzień 

Chłopca, Dzień Kobiet, 

walentynki, andrzejki, 

 dyskoteki szkolne, ogniska, 

wycieczki klasowe, 

 zabawa karnawałowa 

 rozgrywki sportowe w ramach 

szkolnych festynów, 

 Uświadamianie odmienności 

osób 

niepełnosprawnych,  

innych narodowości,  

wyznania,  

tradycji kulturowej 

 pomoc osobom potrzebującym, 

udział w akcjach 

charytatywnych, 

 

1.Kształtowanie umiejętności 

współpracy w dążeniu do osiągnięcia 

celu 

2. Uwrażliwienie na różne obszary 

ludzkich problemów i potrzeb 

poprzez krzewienie potrzeby 

udzielania pomocy (wolontariat) 

3. Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: wyrażanie 

własnych opinii ,przekonań i 

poglądów 

4. Rozwijanie świadomości roli i 

wartości rodziny w życiu człowieka 

5. Rozwijanie samorządności 

ZADANIA DLA KL VII 

1. Kształtowanie umiejętności 

wchodzenia w interakcji z z ludźmi w 

sposób zapewniający zadowolenie 

obydwu stron 

2. Kształtowanie umiejętności 

szukania inspiracji, rozwijania 

własnej kreatywności 

3. Rozwijanie odpowiedzialności za 

siebie i innych 

(wolontariat) 

 

ZADANIA DLA KL VIII 

1. Rozwijanie umiejętności 

poszukiwania takich rozwiązań, 

które stwarzają korzyści dla 

obydwu stron 

2. Rozwijane umiejętności 

dostrzegania pozytywnych 

aspektów działania 

zespołowego poprzez 

docenianie różnic zdań i 

wiedzy ,doświadczeń, 

specjalizacji, kompetencji 

3. Rozwijanie potrzeby ciągłego 

doskonalenia siebie jako 

jednostki , członka rodziny i 

społeczeństwa 



 

 

                    Obszar kultura - wartość,  normy, wzory zachowań 

 

ZADANIA DLA KL. IV DZIAŁANIA  

1. Zapoznanie z rolą zainteresowań w 

życiu człowieka 

2. Uwrażliwienie na kwestie moralne, 

np. mówienia prawdy, 

sprawiedliwego traktowania 

3. Kształtowanie pozytywnego 

stosunku do procesu kształcenia 

4. Kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze 

 prowadzanie zajęć o charakterze 

prospołecznym - kształtowanie 

postawy szacunku, empatii i 

tolerancji, 

 rozwijanie umiejętności 

komunikacji interpersonalnej i 

rozwiązywania konfliktów 

    na drodze dialogu, 

 podejmowanie działań grupowych 

i zespołowych  na rzecz klasy, 

szkoły, organizacji i środowiska 

lokalnego, 

 wdrażanie uczniów do samooceny 

i oceny koleżeńskiej, 

 prezentowanie osiągnięć uczniów 

na forum szkoły  i  w środowisku 

lokalnym - wystawy, konkursy, 

prezentacje, przeglądy, występy w 

szkole i poza nią, 

 organizowanie samopomocy 

uczniowskiej (np. pomoc w 

odrabianiu lekcji), 

 organizowanie  zajęć 

edukacyjnych na temat praw 

i obowiązkach dziecka / ucznia – 

zapoznanie z Konwencją Praw 

Dziecka, Statutem Szkoły, 

Fragmentami Konstytucji RP, 

 organizowanie wyborów do 

samorządu uczniowskiego i 

samorządów klasowych, 

 praca w samorządach klasowych - 

zachęcanie do działalności na 

rzecz klasy i szkoły, 

 włączanie uczniów w realizację 

zadań i przedsięwzięć samorządu 

uczniowskiego, egzekwowanie 

przestrzegania zasad 

ZADANIA DLA KL V 

1.Rozwijanie zainteresowań i pasji 

uczniów 

2.Budowanie samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości, wpływów 

oraz postaw 

3. Rozwijanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji 

4. Rozwijanie umiejętności 

właściwego zachowania się z 

uwzględnieniem sytuacji i miejsca 

ZADANIA DLA KL. VI 

1. Rozwój zainteresowań, poszerzenie 

autonomii i samodzielności 

2.Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w kontekście 

analizy wpływów rówieśników i 

mediów  na zachowanie 

3. Dokonywanie analizy postaw, 

wartości, norm społecznych, 

przekonań i czynników na nie 

wpływających 

4. Rozwijania szacunku dla  kultury i 

dorobku narodowego 

ZADANIA DLA KL VII 

1.Popularyzowanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego 

2. Rozwijanie pozytywnego stosunku 



do procesu kształcenia  

samokształcenia, zaangażowania w 

zdobywanie wiedzy i umiejętności 

3.Rozwijanie takich cech jak: 

pracowitość ,odpowiedzialność , 

rzetelność  i wytrwałość 

4. Umacnianie więzi ze społecznością 

lokalną 

obowiązujących w szkole -  

wzmacnianie 

ZADANIA DLA KL VIII 

1.Popularyzowanie wiedzy o 

różnicach kulturowych oraz 

rozwijanie umiejętności korzystania z 

niej w kontakcie z przedstawicielami 

innych narodowości 

2. Popularyzowanie wiedzy i 

rozwijanie świadomości na temat 

zasad humanitaryzmu 

3.Rozwijaniepoczucia 

odpowiedzialności społecznej poprzez 

podejmowanie działań na rzecz 

lokalnej społeczności 

 

Obszar – bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

 

ZADANIA DL KLASY IV DZIAŁANIA  

1.Redukowanie agresywnych 

zachowań poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania problemów 

2.Budowanie atmosfery otwartości i 

przyzwolenia na dyskusję 

3.Uświadomienie zagrożeń 

wynikających z korzystania z 

nowoczesnych technologii 

informacyjnych 

4. Zwiększenie wiedzy na temat 

środków uzależniających i zagrożeń z 

nimi związanych 

5.Rozwijane umiejętności troski om 

własne bezpieczeństwo w relacjach z 

innymi 

 zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz 

sytuacjach nadzwyczajnych; 

 kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł, korzystania z 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych, 

kształtowanie świadomości 

negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie i 

kontakty społeczne oraz 
ZADANIA DLA KL V 

1.Rozwijanie umiejętności 



prowadzenia rozmowy w sytuacji 

konfliktu-podstawy negocjacji i 

mediacji 

2.Rozwijanie umiejętności 

identyfikowania przyczyn własnego 

postępowania 

3.Dokonywane analizy wpływu 

nastawienia do siebie i innych na 

motywację do podejmowania 

różnorodnych zachowań 

4.Rozwijanie poczucia osobistej 

odpowiedzialności, zachęcanie do 

angażowania się w prawidłowe   

zdrowe zachowania 

5.Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania symptomów 

uzależnienia od komputera i Internetu 

 

niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości 

kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera, 

Internetu i multimediów; 

 przygotowanie do 

bezpiecznego i rozsądnego 

korzystania z narzędzi i 

urządzeń technicznych, 

bezpiecznego  

 organizowania zajęć 

ruchowych i poruszania się po 

drogach;  

  przygotowanie do 

bezpiecznego korzystania ze 

środków komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania 

sytuacjom problemowym; 

kształtowanie umiejętności 

utrzymywania ładu i porządku 

wokół siebie, w miejscu nauki i 

zabawy. 

 uświadamianie uczniom i ich 

rodzicom zagrożeń 

wynikających z palenia tytoniu, 

picia alkoholu, używania 

leków, narkotyków i dopalaczy: 

pogadanki w ramach godzin 

wychowawczych, spotkań z 

pedagogiem, pielęgniarką 

szkolną specjalistami z zakresu 

uzależnień;  

 spektakle profilaktyczne, 

zajęcia warsztatowe 

  pedagogizacja rodziców 

(prelekcje, konsultacje, 

rozmowy 

indywidualne, gazetki 

informacyjne). 

 diagnozowanie dzieci i 

młodzieży pod kątem 

ewentualnych zagrożeń: 

obserwacje, rozmowy z 

ZADANIA DLA KL VI 

1.Dostarczenie wiedzy na temat osób 

i instytucji świadczących pomoc w 

trudnych sytuacjach 

2.Budowanie atmosfery wsparcia i 

zrozumienia w sytuacji problemowej 

oraz promowane rzetelnej wiedzy 

mającej na celu zredukowanie lęku 

3. Rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie  z własnymi negatywnymi 

emocjami oraz z zachowaniami 

agresywnymi 

4. Kształtowanie przekonań 

dotyczących znaczenia posiadanych 

informacji, których wykorzystanie 

pomaga w redukowaniu lęku w 

sytuacjach kryzysowych 

5. Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do prywatności, w 

tym do ochrony danych osobowych 

oraz ograniczonego zaufania do osób 

poznanych w sieci 

 

 

ZADANIA DLA KLASY VII 

1.Rozwijanie postaw opartych na 



odpowiedzialności za dokonywane 

wybory i postępowanie 

2. Dostarczenie wiedzy z zakresu 

prawa dotyczącego postępowania w 

sprawach nieletnich 

3.Przeciw działanie ryzykownym 

zachowaniom seksualnym 

4. Rozwijanie umiejętności 

reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienie pomocy 

dotkniętym nimi osobom oraz 

minimalizowanie  ich negatywnych 

skutków 

5.Rozwijanie umiejętności lepszego 

rozumienia siebie poprzez 

poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi 

na pytania: Kim jestem? Jakie są moje 

cele  zadania życiowe? 

 

wychowawcą, pedagogiem, 

pielęgniarką szkolną, ankiety. 

 rozpoznawanie i eliminowanie 

zachowań dotyczących 

przemocy fizycznej, 

psychicznej, w tym werbalnej, 

wobec siebie i innych: 

obserwacja, wykorzystanie 

monitoringu szkolnego, 

współpraca z pielęgniarką 

szkolną, pedagogiem, 

instytucjami udzielającymi 

pomocy   i wsparcia, pogadanki 

na godzinach wychowawczych, 

warsztaty. 

 udzielanie uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

na podstawie analizy 

czynników ryzyka :   zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, 

zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne, logopedyczne,  

współdziałanie z poradniami, 

informowanie rodziców o 

możliwościach udzielania 

pomocy specjalistycznej. 

 prowadzenie warsztatów z 

zakresu asertywności 

 zapobieganie samowolnemu 

opuszczaniu               zajęć  

lekcyjnych: systematyczna 

kontrola absencji, 

 rozmowy indywidualne z 

uczniami i rodzicami, 

omawianie konsekwencji takich 

zachowań 

 udostępnianie dzieciom i 

nauczycielom  

informatorów, poradników oraz 

innych materiałów 

edukacyjnych z zakresu 

zagrożeń: gazetka 

informacyjna, bieżące 

informacje umieszczane na 

stronie internetowej szkoły. 

ZADANIA DLA KLASY VIII 

1.Propagowanie wiedzy na temat 

prawnych i moralnych skutków 

posiadania ,zażywania i 

rozprowadzania środków 

psychoaktywnych 

2. Rozwijanie umiejętności 

wykorzystywania elementów 

negocjacji i mediacji w sytuacji 

rozwiązywania konfliktów 

3. Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań zgodnych ze 

zweryfikowanymi źródłami wiedzy 

4.Utrwalanie umiejętności oceny 

konsekwencji podejmowanych 

działań dla siebie i dla innych-

określenie alternatywnych rozwiązań 

problemu 

5.Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy w sytuacji 

konfliktu-podstawy negocjacji i 

mediacji 



 

 

 

 

VII . Zadania i obowiązki podmiotów realizujących     

program 

1) Dyrektor szkoły: 

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej                          

i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

b) wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku 

szkolnym, 

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, 

etnicznej i religijnej,  

d) kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego, 

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

 

2) Pedagog szkolny: 

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 

b) ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich, 

c) diagnozuje problemy wychowawcze, 

d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców 

świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony 

czyn, 

e) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki 

f) współpracuje z instytucjami wspierającymi działalność szkolną 

 

 

 



3) Nauczyciel: 

a) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania 

społecznego, 

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, 

c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu                                   

o rozpoznane potrzeby uczniów, 

d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu                            

w szkole i poza jej terenem  

e) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy                               

z uczniem; 

 

4) Wychowawca klasy: 

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje 

dla rodziców, 

b) dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę 

wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie 

warunków wspomagających ich rozwój i  przygotowują uczniów do życia w 

rodzinie i w społeczeństwie,  

c) poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

d) uczą pozytywnego myślenia i sta wiania na sukces poprzez rozwijanie 

poczucia własnej wartości, 

e) realizują  w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu 

wychowawczo-profilaktycznego  szkoły, 

f) koordynują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie; 

 

5) Rodzice: 

a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania                               

i kształcenia dzieci, 

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci                              



 

 

 

VIII. Oczekiwane efekty 

 

Efekty procesu wychowania: 

 Uczeń umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy, 

 Uczeń ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich zdaniem,  

szanuje rodziców, 

 Uczeń jest dobrym kolegą, 

 Uczeń zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich znaczenie, wie jak 

się wobec nich zachować, 

 Uczeń potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą 

moralną i społeczną, 

 Uczeń samodzielnie dokonuje oceny i samooceny, 

 Uczeń umie obdarzyć innych zaufaniem, 

 Uczeń rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich, 

 Uczeń jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, 

alkoholu, narkotyków, 

 Uczeń potrafi radzić sobie z uzależnieniem, znaleźć pomoc, 

 Uczeń potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku cyfrowym, w 

szczególności w tzw. nowych mediów, 

 Uczeń radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje. 

  Uczeń włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego, 

 Uczeń angażuje się w działalność wolontariatu, 

 Uczeń bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych, 

 Zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed 

uzależnieniami, 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i  innych, 

 Dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia, 

 Dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz, 

 Zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia, 

 Potrafi nawiązać więzi nieformalne z wychowawcą, 

 

 

 

 



IX. Sposób ewaluacji  

1. Analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, 

zeszytów  uwag). 

2. Badania kwestionariuszowe – ankieta i jej analiza. 

3.  Wywiad z wybranymi osobami. 

4.Obserwacja. 

5. Wybrani losowo nauczyciele, rodzice, uczniowie 

X. Załączniki  
 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 
 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

Szanowni Państwo pragniemy poznać Państwa opinię na temat wartości, które 

wyznajecie oraz umiejętności ważne w życiu Waszego  dziecka. Państwa opinie i 

sugestie będą służyły do opracowania programu wychowawczo –

profilaktycznego  naszej szkoły. Proszę o wypełnienie poniższej  anonimowej 

ankiety. 

 

1. Jakie wartości uznajecie Państwo za  najważniejsze? (może Pan(i) 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – maksymalnie 5) 

□ prawda 

□ tolerancja 

□ odwaga 

□ miłość 

□ wiara 

□ wytrwałość 

□ szczęście 

□ przyjaźń 

□ dobro 

□ lojalność 

□ zdrowie 

□ powodzenie materialne 

…………………………… 

□ inne , jaki 

 

2. Jakie umiejętności Państwa zdaniem są za najważniejsze dla Waszego 

dziecka w jego dalszej nauce i pracy?  (może Pan(i) zaznaczyć więcej niż 

jedną odpowiedź – maksymalnie 5) 

 

□ przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie 

□ umiejętność twórczego rozwiązywania problemów 



□ współdziałanie w zespole 

□ działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm 

□ przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

□ poprawne posługiwanie się językiem polskim 

□ sprawne posługiwanie się językiem obcym 

□ rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny 

□ rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień 

……………………………………………………… 

□ inne 

jakie……………………………………………………………………………… 

 

□ inne , 

jakie……………………………………………………………………………… 

                                      

 

                                

                                                          Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

  



ANKIETA DLA UCZNIA 

Drodzy uczniowie. 

Ankieta, którą macie przed sobą, służy do zebrania opinii na temat wartości 

przez Was  znanych i cenionych. Bardzo proszę , abyś odpowiadał/a tak jak 

myślisz bez względu na to,  co mogą powiedzieć inni ludzie, ponieważ każdy ma 

prawo mieć własne zdanie. 

Jeżeli czegoś nie zrozumiesz poproś o pomoc osobę przeprowadzającą ankietę. 

Przeczytaj uważnie każde zdanie i wyraź swoją opinię. 

 

1. Usystematyzuj wszystkie wartości w skali od 1 do 10 ( 1 to najważniejsze 

według Ciebie, 10- najmniej ważne) 

● miłość 

● zaufanie 

● sprawiedliwość 

● wiara 

● szczerość 

● wiedza 

● pieniądze 

● tolerancja 

● punktualność 

● wygląd 

● prawda 

● lojalność 

● odwaga 

● dobro 

 

2. Z kim rozmawiasz o wartościach ( podkreśl 1 odpowiedź)? 

● z rodzicami 

● z rodzeństwem 

● z przyjaciółką/ przyjacielem 

● z nauczycielem 

● z nikim 

 

3. Czym jest dla Ciebie „ mądrość” ( wyjaśnij tak jak czujesz)? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

  

4. Co cenisz u swoich rodziców? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

5. Człowiek wartościowy to ten, który ( podkreśl 2 możliwości): 

● ma władzę 

● ma pieniądze 



● jest ładny 

● poświęca się dla innych 

● sumiennie wypełnia swoje obowiązki 

 

6. Czy zdarza Ci się oceniać siebie( podkreśl odpowiedź)? 

 

tak, często             od czasu do czasu                nie, nigdy 

 

7. Jestem ... ( uporządkuj od 1 do 7, 1 to najważniejsza cecha, 7- najmniej 

ważna): 

 koleżeński/a 

 punktualny/a 

 obowiązkowy/a 

 uczciwy/a 

 wyrozumiały/a 

 pracowity/a 

 sprawiedliwy/a 

 

8. Wybierz i podkreśl 3 cechy właściwe Tobie: 

 kłótliwy/a 

 uczynny/a 

 niecierpliwy/a 

 brzydki/a 

 dowcipny/a 

 towarzyski/a 

 nie lubiany/a 

 

9.Jakim człowiekiem chcesz być? 

......................................, ..........................................., ......................................, 

………………… 

 

10. Do osiągnięcia jakich celów w życiu będziesz dążył (dążyła)? 

....................................., ..........................................., ......................................, 

………………… 

 

płeć : CH,         DZ (zakreśl właściwe) 

                                                         

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
 

  



ANIETA DLA NAUCZYCIELI 
 

Szanowni Państwo pragniemy poznać Państwa opinię na temat wartości 

uznawanych przez Państwa. Prosimy o szczere i przemyślane odpowiedzi.   

 

1. Co rozumie Pani/Pan pod pojęciem wartości? 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Czy nauczyciel powinien być przekazicielem wartości?  

 

zdecydowanie tak…  .raczej tak…   zdecydowanie nie… 

raczej nie...   nie mam zdania…… 

 

3. Spośród podanych poniżej wartości proszę wybrać 4, które Pani/Pan 

najczęściej przekazują dzieciom podczas zajęć: 

a) szacunek …… 

b) empatia ……. 

c) uczciwość …. 

d) uprzejmość …. 

e) gotowość do pomocy …. 

f) odpowiedzialność …… 

g) od waga cywilna …..  

h) tolerancja  ……. 

 

4.  Jakie są najbardziej pożądane cechy osobowe dobrego nauczyciela?  

a) wysoka kultura osobista …. 

b) cierpliwość ….. 

c) wyrozumiałość ….. 

d) poczucie humoru ….. 

e) stanowczość i konsekwencja ….. 

f)  tolerancja …….. 

g) miłość do dzieci ….. 

 

5. Poniżej są podane wartości w porządku alfabetycznym. Proszę uważnie 

przeczytać podane wartości i wybrać 10 najważniejszych (od 1 do 5 od 

najważniejszej do najmniej ważnej) dla Pani/Pana. 

a) dobra praca 

b) dobro ojczyzny 

c) majątek 

d) miłość 

e) pokój na świecie 

f) pozytywny stosunek do ludzi 

g) prawdziwa przyjaźń 

h) przyjemność życia 

i) samorealizacja 



j) sukcesy życiowe 

k) szacunek dla siebie 

l) tolerancja 

m) uznanie społeczne 

n) wartości moralne 

o) wartości religijne 

p) wygodne życie 

r) zdobycie określonej wiedzy 

s) zdrowie 

t) życie ludzkie 

u) życie rodzinne 

 

6. Proszę uzasadnić swój powyższy wybór: 

……………………………………………………….…………………………… 

 

7. Proszę z pośród 10 wybranych powyżej przez Panią/Pana wartości podać 5 

najważniejszych 

……………………………………………………………………………………. 

 

8. Proszę uzasadnić dlaczego te wartości są najważniejsze dla Pani/Pana 

……………………………………………………………………………………. 

 

9. W jakim stopniu Pani/Pan kieruje się w życiu uznawanymi wartościami? 

 

często…….   bardzo często………………   rzadko………. 

 

płeć: K ……   M……………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

ANKIETA 
 

 Twoja opinia na temat bezpieczeństwa w szkole jest bardzo ważna.  

 

1. Czy byłeś/aś ofiarą przemocy w szkole lub jej okolicy? 
a. tak 
b. nie  
c. nie pamiętam 

2. Jeśli byłeś/aś ofiarą przemocy, to jaka była jej forma? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź) 
a. przezywanie  
b. wyśmiewanie 
c. zaczepianie  
d. szturchanie 
e. kopanie 



f. zabieranie jedzenia 
g. niszczenie rzeczy 
h. wymuszenie pieniędzy 
i. kradzieże 
j. straszenie pobiciem 
k. pobicie 
l. rozbój 
m. inne ( jakie?).......................................................................................................... 

3. Czy powiadomiłeś/aś kogoś o tym fakcie? 
a. tak 
b. nie 

4. Jeżeli tak, to kogo? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
a. policję 
b. dyrektora szkoły 
c. pedagoga 
d. nauczyciela 
e. katechetę 
f. rodziców 
g. rodzeństwo 
h. kolegę, koleżankę 
i. inne ( kogo?)......................................................................................................... 

5. Gdzie zdarzenie miało miejsce? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
a. w szkole 
b. w drodze do szkoły lub ze szkoły 
c. w autobusie szkolnym 
d. na terenie, na którym znajduje się szkoła 
e. na boisku szkolnym 

 

 

 

6. Czy byłeś/aś świadkiem przemocy w szkole i jej okolicy? 
a. tak  
b. nie 
c. nie pamiętam 

7. Jeżeli byłeś świadkiem przemocy w szkole, to gdzie to miało miejsce? 
a. klasa w czasie przerwy 
b. korytarz  
c. szatnia 
d. toaleta 
e. inne ( gdzie?)......................................................................................................... 

8. Jak często dzieje się coś złego w szkole? 
a. bardzo często 
b. często 
c. rzadko 
d. bardzo rzadko 

9. Kiedy dzieje się coś złego w szkole? 
a. w czasie zajęć 
b. podczas przerwy 
c. po lekcjach 
d. inne ( kiedy?)........................................................................................................ 

10. Czy byłeś/aś świadkiem przemocy poza szkołą? 



a. tak  
b. nie 
c. nie pamiętam 

11. Jeśli tak, to gdzie to miało miejsce? 
a. w drodze do szkoły lub ze szkoły 
b. na terenie, na którym znajduje się szkoła 
c. w autobusie szkolnym 
d. na boisku szkolnym 
e. w okolicy, gdzie mieszkasz     
f. w domu 
g. inne ( gdzie?) ………………………………………………………… 

12. Czy zareagowałeś/aś na tę sytuację? 
a. tak  
b. nie  
c. nie pamiętam 

13. Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobiłeś? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
a. stanąłeś/aś w obronie ofiary 
b. powiadomiłeś/aś nauczyciela 
c. powiadomiłeś/aś rodziców 
d. powiadomiłeś/aś policję 
e. powiadomiłeś/aś kolegów 
f. inne ( kogo?)......................................................................................................... 

14. Czy sprawca przemocy był Ci znany? 

a. tak 
b. nie 

15. Jeżeli tak, to kim był?   

a. uczeń z Twojej klasy 
b. uczeń z innej klasy 
c. młodzież z terenu  na którym znajduje się szkoła 
d. osoba dorosła 

16. Czy Ty dokonywałeś przemocy w szkole i jej okolicy? 

a. tak  
b. nie 
c. nie pamiętam 

 

17. Jeśli tak, to działałeś: 

a. sam 
b. w grupie 

 

18. Jaka była to forma przemocy(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a. przezywanie  
b. wyśmiewanie się 
c. zaczepianie  
d. szturchanie 
e. kopanie 
f. zabieranie jedzenia 
g. niszczenie rzeczy 
h. wymuszenie pieniędzy 



i. kradzieże 
j. straszenie pobiciem 
k. pobicie 
l. rozbój 
m. inne ( 

jakie?).......................................................................................................... 
19. Dlaczego dokonywałeś/aś przemocy?  

a. z chęci zysku 
b. z chęci zaimponowania innym 
c. pod presją innych 
d. dla zabawy 
e. inne ( jakie?).......................................................................................................... 

20. Czy poniosłeś/aś konsekwencje  związane z dokonaną przez Ciebie przemocą? 

a. tak 
b. nie 

21. Jeżeli tak, to jakie? 

a. dyscyplinarne w szkole 
b. wychowawcze od rodziców 
c. dyscyplinujące od policji 
d. postępowanie przed Sądem 
e. inne ( jakie?).......................................................................................................... 

22. Co proponujesz uczynić, by w Twojej szkole i jej okolicy nie miały miejsca akty przemocy? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.................................................................................. 

23.    Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie? 

       a. tak 

       b. nie 

 

23. Zaznacz odpowiedzi dotyczące Twojej osoby. 

 
a. płeć:      b. jestem uczniem/uczennicą klasy: 
 - kobieta      - czwartej 
 - mężczyzna      - piątej 
        - szóstej 
                                                                                                                  -siódmej 
                                                                                                                   - ósmej 
                                                                                                                    - klasy gimnazjalne       
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